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POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP 

A tanév kezdetén. 
(D.) Aggódó szülők vezetik gyermekeiket 

a szeptemberi iskolai beiratkozáshoz. A nngy 
tandíj, a sok könyv s taneszköz most a szü-
lök mumusai, eltekintve a gyermekeik „kista-
firozásátóí*.  az erre való költségeket ki kell 
bármiképpen is szorítani a zsebből, mert más-
képpen nincs iskola, ninĉ  jövő, amelyről annyi 
szépet rajzotnáuak magukról a szülök. 

Es mégis azt kell tapasztalnunk, hogy a 
gyermek jövője felől  gondolkoznak legköny-
nyelmiibben a szülők. Aki csak iskolába s kü-
lönösen középiskolába adja gyermekét, kép-
zeletében mind püspököt, mind minisztert lát 
gyermekében. De arra alig gondol valaki, hogy 
gyermekének van-e képességo a tanuláshoz, 
vagy éppen képességeméi fogva  milyen pályá-
hoz van hajlama ? 

Erről rendesen szó sincs. Minden gyermek 
zseui a szülő előtt s minden gyermek szüle-
tett püspök, vagy miniszter, l'edig ha a szü-
lők túlzott és elfogult  gyermekszeretete csök-
keune s a mindennapi élet megtanítaná őket 
a lehetőségek figyelembevételére,  akkor bez-
zeg másképpen gondolkoznánk. Akkor bizony 
a valóban kiváló tehetségek kerülnének atu 
dományos pályákra és a középtehetségek, ame-
lyekre nagy Bziiksóg van az életben, jutu;uak 
a nekik megfelelő  pozíciókra. 

Köteteket írtak már arról, hogy a prakti 
kus pályák nem vonzzák a magyar közönsé-
get. Ma is csak ismételni tudjuk, hogy ipari 
és kereskedői pályákra csak az abszolút te-
hetségtelen és hanyag gyermekeket .kergetik" 
és nem ,küldik* a szülök. Hát bizony ez igy 
nincs jól, mi is elmondjuk már nem tudom én 
hányadszor. Mert igazán borzasztó még csak 
el is képzelni, hogy egy ország ips"*» és ke 
reskedelme „kimustrált" gyermekekből rekru-
tálódjék. Ezért nem tudunk mink előre haladui, 
gazdagodni, vagyonosodni. 8 ez az oka, hogy 
szolid ipar és kereskedelem — tisztelet a ki-
vételeknek — nálunk nem tud kifejlődni.  Ez 
az oka, hogy akadnak nálunk irni olvasni alig 
tudó vasúti vállalkozók, akik kellő tudással 
és erkölcsi alappal nem reudelkezvén, a mil-
liók harácsolása közben elszédülnek és a bör-
tönbe kerülnek. Ez az oka, hogy kis iparosok 
nem ismerve sem a saját, sem a közönség 
érdekeit, önmagukat is, a közönséget is egy-
szerűen tönkreteszik. A reális, körülmények 
kel megalkuvó számadás hiányzik többnyire 

a mi iparosainkból és kereskedőinkből. Min 
denki egyszerre akar meggazdagodni s ez az 
oka, hogy legtöbbször a hirtelen gazdagodni 
vágyó letörik. Hogy egy-k ttónek sikerül va-
gyonhoz jutni, az is csak véletlen. Ha vala-
mely pályán, ugy éppeu az ipari és kereske-
delmi pályán szükséges a tudás, a műveltség, 
mert hisz ez az alapja a nyugodt, csendesés 
vag\ongyüjtö életnek. 

Ma még mindég azt hangoztatják a szülök, 
hogyha megbukik a gyermekük, mesterségre 
adják. A helyett, hogy azt mondauák, hogy 
,ha a fiam  jól fog  tanulni, valamely mester-
ségre adom, majd ott fog  igazán boldogulni s 
Önmagának és családjának hasznára válui 

A tanév kezdetén szivos figyelmükbe  ajánl-
juk e sorokat a szülőknek s felkérjük  okét, 
elmélkedjenek csak komolyan és elfogulatlan 
gyermekeik jövője felett  s meglátják, hogy 
sok es helyes következtetésre fognak  jutni. 
Es különösen figyelembe  ajánljuk azon körül-
ményt, bog} ha évközben kitűnik a gyerme-
keik fogyatékos,  vagy gyenge képessége, azért 
ne a tanárt okolják s egyáltalán seukit se 
okoljanak érte; mert azért senki sem felelős, 
ezt a Gondviselés rendzte be igy. A tanárt 
hibáztatni, okolni a gyermek szellemi fogya-
tékozásaiért igazán nem szabad. Nyugodtan 
tudomásul kel' veuni a lielyzytet s ahhoz keli 
alkalmazkodni. 

Eladó országrész. 
Buünjwst,  1913. aug. 28. 

Egy nap választ el i sak a szeptember 7-i 
kolozsvári gazdanaggy'nléstöl, amelynek leg-
főbb  célja feltárni  Erdély szánandó birtok 
politikai visszonyait. A gyűlés beharangozója-
keut Bethleu István gróf  főuraink  egyik leg 
kiválóbbjának es Tokaji Lászlónak, az erdely i 
Gazdasági Egyesület titkárjának tollából egy 
könyv jelent meg, amely fotografikus  hűséggel 
mutatja be, hogy a legutolsó 10 esztendő 
alatt mennyi magyar birtok került idegen ke/.re 
es az eladosodott magyar birtokokon mennyi 
kölcsöne van betáblázva az Erdélyben túlon-
túl szaporodó nemzetistgi pénzintézeteknek. 

Valóban megdöbbentő olvasmány lesz ez 
a köuyv. Látui fogjuk  ebből, hogy az oly nagy 
történelmi hivatással biró erdélyrészi ma/var-
ságot uenicsak a duló csaták, a véres ütköze 
tek fogyesztják  s tehetik földönfutó  .á, nem 
csak a belsó viszály einéssthetí, hanem mind 

ennél jobban megőrli egy rossz birtokpolitika, 
amely a "megélhetés föf  eltételét a termőföldet 
veszi k« a kezéből s ezáltal földönfutóvá  teszi, 
valósággal kezébe adja a vándorbotot s az 
erdélyrészi magyarság mehet Komániába, vagy 
ki a tengeren túlra, ahol aztán teljesen el-
veszett a hazára nézve. 

A veszedelmet még inkább uöveli az, hogy 
a dobrakerülő, a magyarság kezéből l:csúszó 
földekre  Erdélyben rendszerint azok a nép-
fajok  teszik rá a kezüket, a melyek egyá!-
talán nem hivei a magyar állam eszmén ;k, 
amelyeknek álma a nagy Oláhország kiépítése 

a magyarságnak teljes kiüldözése erdély 
bércei közül. Mikó Imre gróf  Erdély Széché-
nyije volt az első, ki a mult Bzr̂ ad vége-
felé  észre vette azi a veszélyt, amely f. 
erdélyrészi magyarságot földje  elidegenítésével 
éri. Azóta többen vállalkoztak a vészharang kon-
gat.isára, sajnos azonban a pusztulási folyamat 
megakadályozására még edflig  semmi ko-
molyabb érdemlegesebb intézkedés nem tör 
léut. Csak a vészharangot kongattuk eddig 
de teuni — sajnos — édes-keveset tettünk. 
Ma már pedig olyan nagy a veszély, hogy 
pusztán a társadalom erejével a dolgon segí-
teni nem lehet, mert hiszen különösen Erdély 
társadalma oly gyenge, hogy önmagára ha-
gyatva ellenségeinek fojtogató  karjai közül 
kiszabadulni nem igen tud. Az ágamnak kell 
a társadalom segélyére jönni, a mindig na 
gyobbodo é'lami omnipotencia leghatékonyabb 
eszközeit kell az Erdely magyarságát elnyelni 
készülő veszedelem megfékezésére  kl' 'delembe 
vinr'. 

A magyar közvélemény évek hosszú sora 
óta sürgeti már a telepítési és parczellázási 
törvényt. Darányi Ignác volt foldtnivelésUgyi 
miuister annak idején ki is dolgoztatta az erre 
vouatkozo törvényjavaslatot, ami megfelelt 
\olna a célnak, azonban ez a javaslat — saj-
nos — törvényerőre nem tudott emelkedni. 
A készülő törvénynek az alapelve az lett volna, 
hogy ott, ahol eladásra kerülő magyar birtok 
van, az állam vagy az általa létesítendő pénz 
intézet siessen ezt a birtokot a magyarság ré-
szére megmenteni s ne engi-dje, hogy nem-
zetiségi pénzintézet tegye rá a kezét. Ez azon-
bau pmztáu ós magábavóve nem elég, goii-
doskodni kell arról is megfelelő  okkal-móddal, 
hogy ahol valamely vidéket a nemzetiségi 
áradat túlságos mértékben e"epi, ennek az 
áradatnak fékteleukedéseit  ellensúlyozó szi-

A legjobb és s legtartóubb drótsialas lámps 
Hűtött drótszátlal 75#/i ársiimtutikarltés. 
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getek ékelöiljenek közbe, vagy egy közbirtok 
vagy egy számottevőbb kisbirtokos telepitvény 
formájában.  Meg kell mindenképen könnyíteni 
továbbá, liogy a nemzetiségi pénzintézetek 
anyagi ereje dacára a magyar földmivelő  nép 
szegényebb része is hozzájuthasson földhöz. 

Ismételjük ezt a dolgot a torsadalom egy-
maga nem fogja  tudni elvégezni, itt magának 
az államnak kell közbelépni megfelelő  tör-
vényalkotással. A társadalomnak is vannak 
feladatai,  nevezetesen sürgetni az állani mi-
előbbi beavatkozását, éppen ezért szükség 
volna arra, hogy a Kolozsvárott szeptember 
hó 7-én tartandó gazdanagygyülés minél i.u-
ponánsabb legyen, mert hiszen az államot 
gyors beavatkozásra csakis a tömeg imponáló 
ereje birja késztetni. Őszintén hisszük ezért, 
hogy aki tisztában van Erdélynek történelmi 
hivatásával, meg fog  jeleuni a kolozsvári gazda-
nagygyűlésen és segit már pusztán megjele-
nésével is a hozandó határozatoknak nagyobb 
jelentóséget adni. 

Remetei árviz. 
Valóban borzasztó dolog az, hogy az idei 

nyár minden hétre meghozza a maga szenzá-
cióit. A mire emberemlékezet óta eset nem 
volt, Csikvármegyébe, ugy lehetne mondani, 
hogy a hegyek tetején is árvizek vannak. Rö-
vid két-három órát tartó felhőszakadások  egy-
egy Fél falu  határa felett  elnyúlva oly óriási 
rombolásokat visznek véghez, hogy alig érti 
meg azt az ember, 9 ha nem látná a szomorú 
pusztulást, cl nem hinné azt. Augusztus 0-án 
hasonló katasztrófa  játszódott le Remetén. 
Elég elmondani az alábbi adatokat, hogy való-
ban megértse az ember azt. 

A statisztika szerint 47 ház, 34 csűr, 39 
istálló, 48 szin, 13 pajta, 1 műhely és 2 konyha 
omlott halomra s az egyes épületek alkat-
részeit a Marosba sodorta az ár. A megma-
radt épületfákat  ki válogatni emberfeletti  munka. 
Kertek, keritések állatok és bútor elpusztítva 
hevernek szerteszét, llü gazda maradt betevő 
falat  kenyér nélkül. 

Az elöljáróság, élén derék jegyzővel, dr. 
Elekes Mártonnal emberfeletti  munkát végzett 
s ahogy eltűnt az ár, látni lehetett a rombo-
lást a a nyomában következő nélkülözést, — 
megindult a segitő akció is. A község urai, 
Mélikék, Puskásék, Dobribánék, Mr'násiék, Za-

A ..SZÉKELYSÉG" TÁRCÁJA. 
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Mintha  lelked  volna, te gyorsan irttntlú 
Tüzszemü,  órjás gőzparipa 
Robogsz vetem messze, idegen  világba 
Kerget  a vátry,  álmok  bolondja. 

Hint  az ember, ki törtet  árván, egymaga 
Kifutsz  a csendes  pályabázból 
Tőled  sem kérdi  senki: merre... hogjr... 

[mivel  ?... 
Vájj'  célhoz  érvén  megállsz-e  s hol... 

Neki  rontasz  bátran korom éjszakának 
És megreng a föld,  amerre jársz 
Eső  csap, ver és  zengő,  nagy zivatarral 
ílaragva.  büszkén  szembeszállsz. 

itinthaesak  érezném  a szived  verését 
Oh menj! fuss!  — Amott  a szebb határ... 
Merre  szállnak,  lenge,  rózsaszínű  felhők... 
Ki  tudja  hol...  Ott  jobb lesz  talán... 

3ii  trai  Frrtiie  Bfla. 

Gouvernantok. 
A haja kék, mint az acéldrót, az arca pi-

ros, mint az alma és a cipője kopog az asz-
falton.  mint a holland papucs. Azt hiszem Ju-
llettenek hívják és azzal kezdte hódító kar 
rierjét Budapesten, hogy rámosolygott a 

kariásék s a többiek mind siettek, hogy feles-
legükből juttassanak a szűkölködőknek. 

A főszolgabíróéig  telefonja  is egyre szó-
lott s az egyos községek sietve hordták össze 
holmijkuat, hogy a pusztuláson segitsenek. 

Az egyház szolgája. 
Gál Antal csikkarcfalvi  kántor 57 esztendeje 

szolgálja az egyházat. Egyik legnagyobb egy-
házmegyének ilyen hosszú idő óta a szolgája. 
Ez alatt az idő alatt kötelességét hiven és 
pontosan tcljesitö ember volt. 

Hét gyermeknek édesapja, a kiknek cgy-
rcszét kitaniltatta, a mije volt, mindenét csa-
ládjára áldozta. Ötvenhét esztendő azonban 
nagy idő. A jó kántor, a becsületes, vallásos 
egyházi szolga ennyi szolgálali idő alatt meg-
gyengült, megöregedett, a hangja elveszelt, a 
szcmevilága megromlott, az öreg billentyűk, 
amik az ö kezéhez, szoktak, uj gazdát várnak 
már S bár a falu  népe fájó  szivvel válik az 
egyház öreg szolgájától, ennek mégis miha-
marabb be kell következni, inert az aggság 
ellen küzdeni nem lehet, a vasszervezet is 
megromlik 57. esztendei szolgálat alatt. Egy-
szóval az öreg Gál Antalnak a megszokott 
kántori székét el kell hagyni. Ö sem jó már 
az egyháznak. 

Csakhogy könnyű ezt igy mondani, hogy 
el kell hagyni. A fizetés  elmarad, de élni kell 
ezután is. Azt panaszolja, hogy 57 esztendei 
szolgálat után nem marad egy darab kenyere, 
sem az egyházközség, sem a püspök nem ad-
nak nyugdijat. Miért ? 

A jó Isten tudja! A tény az, hogy kért, 
könyörgött mind a kettőtől, s mint ő mondja, 
mind a kettő megtagadta, mert a kántornak 
nem jár nyugdíj. Sói irgalom kenyeret kért, 
hogy vénségére, ö és családja legyen a miből 
éljen. Azt sem adtak. Szinte nem tudom el-
hinni, hogy akadjon gazda, aki az 57 eszten-
deig szolgált igazságos cselédjét minden biz-
tosítás nélkül elengedje. Annál inkább nem 
tudom elhinni, lmgy az egyház legyen az a 
kenyéradó gazda, aki ezt megtenné. 

Nem tudom, hogy mik a Gál Antal ké-
résének az akadályai, csak azt tudom, hogy 
szomorú a végzet. 

Pedig nem lehet olyan indok, törvény 
vagy szokás, amely ezt ilyen ridegen, minden 
segitség nélkül hagyhassa. 

772-ös hordárra és megkérdezte tőle energi-
kusan, amint egy lansannei nőhöz illik, hogy: 

— Monsieur t.ichgoncásch, ol ven a Old-
ussza ? 

Ez még a kora tavaszon történt, amikor 
még a kis francia  nők kötött rékliket horda-
nak a bluz alatt, vagy a bluz felett,  a hő-
mérő á"ása Bzorint Azóta naponként kivon-
szol egy pantallós kis Lajoskát vagy egy te-
jén hizott Ellácikát a délelőtti sétájára. A 
boája szálldos a levegőben, a cipói erősen 
csattogtak az aszfalton,  a Lajoska könyörtele-
nül üldözi a kutyákat, egy kis lány labdázik 
me"ette. — Elza hopp, Elza hopp — és a 
kis francia  nő meghozta a szikrázó tavaszt. 
Mo, tévedés azt hinni, hugy a tavasz akkor 
kezdődik, amikor ;i csodálatos princ száz na-
pos álmából felcsókolja  a szunyádé lovagvár 
mélyén Csipkerózsát. Vagy amikor az istenke 
lenyalja az árvamegyei csokoládéhegyek tete-
jéről a tejszínhabot. Nem, inert ez csak első 
füttyentése  a tarn-znak. Igazában akkor kez-
dődik. araikor, a Hold-utcában nz ólmos dél-
előttön kivirit a boa, aztán mögötte szalad 
egy Lajoska. továbbá megjelenik egy daxli és 
még egy Lajoska és még egy boa és ezek 
három perc alatt ugy összo barátkoznak, 
mintha száz éve i-mernék egymást. Az isten-
ke ilyenkor morog egyet-kettőt, aztán leszól 
valamit a házi tel.-fonon  az ügyelőnek, az int 
a világositónak, .Szent Péter a kapuban leveli 
a bundáját, lerántja a szakállát, a marónisok 
ós a narancskcreskedők hazamennek aludni 
és a szigetim elkezdenek sóhajtozni, meg rü-
gyeket fakasztani  az édes orgona\.rágok. 

Persze Gál Antalnak hét gyermeke van. 
Majd azok a jó öreget, a mindent feláldozó 
édes apát csak eltartják, s ha Gál Antal majd 
lelkében keserűséggel is gondol vissza az 57 
esztendei szolgálati évre, mégis előtte lesznek 
a jó gyermekek, a kik a természet örök igaz-
ság a szerint visszafizetik  azt a sok jót, amit 
az apa érettük tett. Így gondolkodhatik talán 
valaki! ? Csakhogy a sors meglátogatta Gál 
Aulait. Fiai, akiket uri állásra taniitatott ki, 
a mikor kész emberek voltak, egytől-egyig 
elhaltak. 

Ma már egy gyermeke nincsen neki. Nincs 
tehát, a kihez nyugalomba menjen. 

Valamiből azonban élni kell. Most protek-
cióért futkos,  hátha kaphatna egy italmérési 
engedélyt, aminek jövedelme után megélhetne. 
Öreg, elaggott fejével  majd a bepálinkázott 
nép durvaságait hallgassa, éjszakázzék nekik, 
s korán hajnalban legyen talpon a munkás-
népnek. Holott neki már nyugalomra volna 
szüksége. 

Az nem lehet. Nem is adnak ilyen öreg-
embernek már arra engedélyi, azután még 
sok más törvényes akadálya is van annak. 

Pedig ezen a dolgon segiteni kell, és én 
nem mulaszthatom el, hogy ezt a szomorú 
valóságot az erdélyi püspök ur figyelmébe 
ne ajánljam. Az ő ncines szive már sok köny-
nyel szárított lel, bizonyára megfogja  találni 
itt is az alkalmas módot arra, hogy az öreg 
57 esztendőt szolgált kántornak ne kelljen a 
mindennapos kenyérért idegeneknél koldulni. 

Dr. Gaal  Endre. 

As érdél  ff  részi  mtmotWi  nztnikerttlet  el-
nökscf/ének  hivat  tilos  UHxlemtnyei. 
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Az 1913—1914. évre  szervezott  színtár-
sulat  névsora. 

. X  O k: 
Szabadosné  Végit  Gizi  szubrett  prima-

donna,  Liszt  Terike  szubrett  primadonna. 
Csók  Vilma  coloratur  énekesnő,  Gitta  Otti-
lia  táncszubrett,  Vajda  Piroska  drámai 
szende,  üobrossy Ticza  naiva, társalgási. 
Szilágyi  Erzsébet  komika,  Iloreginé  Amália 
anya, llegyesi  Lili,  Gyöngyössy Xusi,  Sí-
pos Nelli,  lluszti  Rózsi, Balázs  Miei,  Balázsi 
Erzsi  kardalosnők. 

Beh furcsa  is, hogy valahonnan Lansanne-
ból, vagy Provencéből ideszakad egy Juliette, 
vagy pedig Brauoschweigből ideröpül egy Jo-
hanna Louise Cikora nevű nő eugos cipőkben 
és ez meghozza a tavaszt. Pedig ugy van, 
mert csak az ó kedvükért ragyogja be a dél-
előttöket a napsugár. A lustán kelő pesti nép 
keszen kapja a tavaszt, meg a dó'< verófényt, 
de nem ismeri a délelőttök baját. Azokat a 
teiszinü szürke kontúrokat, amelyek álmosan 
kóborognak a Duna felett  és szó nélkü1 hul-
lanak be a jeles vizbe. Ezeken a bizonytalan 
délelőttökön véges-végig csak az 6 magányos 
kis cipóik csattognak a pesti aszfalton.  A le-
vegőben tegnapi parfümök  sejtelme lebeg, ttt-
körablakok mögött ei éjszakai mulatságok 
asztalait tisztogatják, álmos szobalányok ráz-
zák l-i az ablakon a rongyot, de ó már fris-
sen, megmosdva, fésülködve  sétál, sétál : a 
gouvernante. Egy darab egészség, egy porció 
óná"óság, egy oktondi kis komolyság, amint 
igy jár idegenül és mégis bizalmasan ebben 
a nagyvárosban. .Senk'je és semmije : cBak a 
bizalma önmagához. 

Egy kis köztársaságot alkotnak a nagy 
exotikus világban. Felületesen nézve, ugy 
tetszik, hogy elÓBZör két daxli, azután pedig 
két gyerek teszi meg a diplomáciai lépéseket 
az ő ententejukboz. Holott a valóságban már 
az első feltűnése  egy uj boának, nz első kat-
togása az uj cipőcskéknek, az első halvány 
nevetése egy uj hangnak, nz első „Silence 
I'ischtlke némán és titokzatosan végigviszi » 
hirt, hogy a gaM műveltségnek egy uj kis 
Jeanne d'Arc-ja érkezett Magyarhonba. Mint 
valoni régi ismerősét ugy fogadják,  Nem 
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fér)  lak: 

Szabados  László jellem  komikus,  llár-
sony Aladár  szerelmes,  bonvivnnt,  Fejér 
Imre  hús és jellem,  Sláthe  László  énekes  bon-
vivant-, bariton, Uókési  Antal  tánekomikus, 
Béketi  Róbert butíokomikus,  Miklós  György 
tenorista,  I'app  Tibor.  Somogyi  lléla,  Ko-
vács Ferenc, Vass  Mihály,  Szabó János  és 
lleregi  Aladár  kardalosok,  Kiss  Sándor 
karmester,  nyolc zenész  és  a műszaki  sze-
mélyzet. 

Csíkszereda,  /013. szeptember  hó 1-én. 
elnök  helyett  : 
.hr.su (Jézti, 

titkár. 

HÍREK. 
— Atliolyezes. Az igazságügyminiszter 

űr. Eudes Miklós kolozsvári kir. Ítélőtáblai 
bírót, saját kérelmére, a budapesti kir. Ítélő-
táblához helyezte át. 

— Kinovezes. Az igazságügyminiszter 
Nagy István csíkszeredai kir. törvényszéki 
irodatisztet a nagyajtai kir. járásbírósághoz 
telekkönyvvezetóvó nevezte ki. 

— A lionvedozred köreböl. Nagy Sán-
dor 24. honvéd gyalogezredbeli 11. osztályú 
törzsőrmester, a megejtett felülvizsgálat  alap-
ján, mint .jelenleg szolgálatképteleu" egy évre 
várakozási illetékkel szabadsagoltatott 

— flymon.  Blum Jakab csíkszeredai ter-
ménykereskedő eljegyezte Simon Johannát, 
Máramaros8zigetró>. 

— Beiratkozásoka helybeli gimnáziumba 
már megtörténtek. Négyszázan felül  vau a 
jelentkezett és felvett  tauulóknak a száma, a 
kiknek legnagyobb része a most már kényei 
mes szemináriumban és internátusban helyez 
tetett el. A benulakó ifjúság  fölött  két igaz-
gató és még két tanár őrködik, s a növendé-
kek nevelése, gondozasa semmi kívánnivalót 
nem hagy maga után. A két bennlakó inté-
zetnek közös étterme van. Magában a gimná-
ziumban a vezetés, az igazgatás példaszerű, 
az erdélyi róm. kath. státusnak valóban ki-
választott tanerői nemcsak a katedrán, hanem 
a tarsadalmi érintkezesbeu is a jó ueveltseg 
mintiképei. Tanítják a rendkívüli tárgyakat is, 
mint francia  nyelvet, gyorsírást, zenét, a mely 
a gimnázium uivóját emeii S ezen rendkívüli 
tárgyak tanítása nem okoz a szülőknek költ-
séget, mert Csikvárraegye áldozatkészségéből 
azokat ingyenesen tanitjak. 

— A ditrói Mezőgazda sági Bank a 
romoteiokort. A ditrói Mezőgazdasági Bauk 
igazgatósága 1000 koronát szavazott meg a 
remetei árvízkárosultak részére 

— Alispán az árvíz szinhelyou. Fejér 
Sándor alispán, ahogy tudomást szerzett a re-
metei árviz pusztulásról, nyomban a vész szín-
helyére utazott, hogy a csa;pással sulytottakat 
vigasztalva jelezze, hogy a vármegye is meg-
tesz mindent s segitsegérc siet a károsul-
taknak. 

— Segódjegyzö választás. Csikszent-
györgy község képviselőt tülete augusztu 
28-án Sándor Albert okleveles jegyzőt segéd-
jegyzővé megválasztotta. 

Öngyilkosság. Kölünte László kászon-
ujfalvi  kereskedő ós vállalkozó törvényható 
sági bizottsági tag Budapesten, az Orient szálló-
ban főbe  lőtte magát és maghalt. Tettének 
oka anyagi veszteségei voltak. 

— Uj egyetemi tanár. A hivatalos lap 
közli, hogy a király dr. Horuyászky Gyula 
budapesti egyetemi magántanárt, a ki a nagy-
szebeni áll. főgimnáziumnak  is volt tanára, 
a kolozsvári tudományegyetemhez a klasszika 
filológiai  tanszékre nyilvános reudes tanárrá 
nevezte ki. 

— Magyarok a lengyelek ünnepen. 
Szeptember hetedikén és nyolcadikán Lemberg-
beu nagyszabású ünnepség lesz, melyben meg-
ülik az utolsó lengyel fölkelés  félszázados  év-
fordulóját.  Az ünnepre meghívják a magyar 
nemzetet is a most a budapesti magyar-len-
gyel egye* ilet vezetősége lelkes fölhívásban 
fordul  a közönséghez, hogy minél nagyobb 
számban vegyen részt az egyesület kirándu-
lásán, a melyet Lembergbe rendez az ünnep-
ség alkalmából. 

Ismét életbelép a füttyjelzés.  Az ide-
ges emberek reme: a vasnii füttyjclzés  ides-
tova hét év előtt szűnt meg. Már hét éve, 
hogy nyugodtan lehet sétálni a perronon és 
nem kell ötpercenkint az embernek a füléhez 
kap.ii, mert egy vonat közeledik az állomás 
fele.  Az ideges emberek akkoriban nagy öröm-
mel fogadták  a Máv.-nak ezt az újítását, a 
mivel a Máv. — talán felesleges  is említeni 

a külföldet  utánozta. Most azonban — 
minthogz az állomásokon történő gyakori sze-
rcncsétlencségek okát a füttyjelzés  elhagyásá-
nak tulajdonítják, — októbertől kezdve az ál-
lamvasutak ismét életbeléptetik azt a régebbi 
szokást, hogy a lokotnotivok a pályaudvarra 
való behaladásnál és kivonulásnál füttyjelzést 
adjanak. 

— Joga3Zgyülós. Az Országos Bírói és 
Ügyészi Egyesület, az Országos Cgyvédszö-
vetség, a Magyar .Jogászegylet es az C';yved-
jelöltek Országos Egyesülete 1U13. évi október 
hó 5-éu, Temesvárott rendes közgyűlést tart. 
Tisztelt vendégeink taj oztatisára a követ-
kezőket közöljük : Október 4-éu : Délután fél 
0 órakor a bírói és ügyészi egyesület igaz-
gatósága a kir. törvényszéki elnök fogadó-

termebon i kormányszéki épület, II. emelet 28. 
ajtói, az országos Ügyvédszövetség igazgató-
saga pedig a kir. ítélőtábla dísztermében kor-
mányszéki épület, I. emelet, 1. ajtó) ülést tart. 
Este íl órakor ismerkedesi \acsora étlap sze-
rint a Koronaherceg-szálloda 1. emeleti ter-
mében. Október 5 én: Délelőtt 9 órakor a 
Koronaherceg-szálló' I. emeleti nagytermében 
az egyesületek együttes üuuepi ülése. Ezt 
követóleg mindegyik egyesület a később meg-
határozandó helyen és időben megtartja köz-
gyűlését. Délután fél  .'1 órakor díszebéd a 
Koronaherceg-szálló 1. emeleti termében. Ok-
tóber 0-án és 7-én: Kirándulás az Aldunára 
és Herkulesfürdőre.  A kirándulás programmja: 
Október 7 en, reggei 5 órakor, a Szt.-György -
téri ól ós a Koronaherceg-szálloda elöl külön 
villamos kocsik viszik a kirándulókat a József-
városi pályaudvarra, ahol reggelit szolgálnak 
fel.  — Keggeli : kávé, vagy tea, vagy csoko-
ládé, hozzá vaj vagy tojás. Indulás Báziás 
fele  0 óra 40 perckor. Útközben sandvichek 
lesznek felszolgálva.  Báziáson átszállás a ha-
jóra. Ebéd a hajón i.leves, hal,, sült, saláta, 
tészta, gyümölcs, fekete  kávé). Érkezés Orso-
vára IHO órakor. — Adakaléhn uzsonna (sör 
és török kolbász . Adakaléhn megtekintése 
után utazás Herkulesfürdőre.  Este Herkules-
fürilön  ötfogásos  vacsora a gyógyteremben. 

7-éu reggel: reggeli; utána Herkulesfürdó 
megtekintése, délben : lunhc; 1*80 órakor in-
dulás Temesvárra. Útközben uzsonna. A fent 
leirt kirándulás teljes költségei ital nélkül 
személyenkint a fóláru  jegy váltására jogosító 
igazolvány tulajdonosai reszéra negyven ko-
rona, a közgyűlési kedvezményes jegy váltá-
sára szóló igazolványtulajdonosoknak negy-
venöt koroua. A kiránduláson a családtagok 
is részt vehetnek. 

— Nagy idők tanuja. A régi, elmúlt 
sokat sajuált idők nemes urainak volt minta-
képe ábráufalvi  L'gron Gáspár földbirtokos, 
4S-as honvédhadnagy, az udvarhelymegyei hou-
védegylet elnöke, kit életének SS-ik évében 
folyó  evi aug. hó 24-én d. u. 4 órakor raga-
dott el a halál. A hazafiság,  szeretet, hűség 
és becsületesség voltak jellemének alapkövei. 
Kit és tett a hazáért, családjáért, ember-
társaiért. Mint 48-as honvéd hadnagy számta-
lan csatákban vett részt s adózott vérrel a 
haza szabadságiért Később tevékeny részt 
vett a vármegyei közgazdasági életben s az 
utolsó pillanatig, raig ágyba döntötte a kórt 
mindig megjelent a mezőgazdasági egyesüle, 
tanácskozásain. Temetése aug. hó 20-án vo.t d. 
u. 4 órakor volt Bikafalván  óriási részvet 
mellett. Elhunytban dr. Baló Gáspár ügyvéd-
jelölt nagyatyját gyászolja. 

— A közigazgatási bizottság ülose. A 
vármegye közigazgatási bizottsága rendes havi 
üiéset a közbeeső üuuep miatt nem folyó  hó 
8-án, hanem lö-én délelőtt 10 órakor tartja 
meg. 

kérdik tőle, hogy hívják, mert az úgyis mind-
egy, hogy Juliette-e, vagy Mariette V Arra sem 
kíváncsiak, miért hagyta el a fészkét,  mert 
úgysem a miért a fontos,  hanem a kiért. Nem 
kérdik, mi volt a regényed V Mert ismerik a 
magukét, tehát ismerik a másikét is. Hisz a 
regény mindig ugyauaz, csak a c'ml apja más. 
És aki fölvágja,  az más. 

Nem kérdeznek semmit tőle, mert szent 
nekik az a titok, amely őket mindnyájukat 
idehozta. Mindegyik körül egy lehelletnyi misz-
ticizmus lebog, ócska bársony, kéthatosos 
csont körül egy kis gloriette, ók látják azt 
egymáson ós tisztelik. De a másik feje  körül 
nem látják, tehát jókedvűek, mint az operett 
szubrettek. Valóban nagy önfeláldozásukba  ke-
rül olykor, hogy egy fáraakadt  labda után no 
másszanak ós egy sétáló nagysága után ne 
osonjanak, szamárfüleket  mutogatva és hogy 
célba ne vegyék az emeleti ablakokból az 
aszfalt  felett  mozgó cilindereket. De a vál-
ságos pillanatban megszól d bennük a lelki-
ismeret szava, amelyet még az édesanyjuk 
csomagolt be Lansanneban a tnoleg alsóruhak, 
az olvasó és a púderes dobozok mellé ós 
ekként szól: Juliette, fiam,  te paedagógus 
vagy, te komoly nő vagy, teneked az az élet-
hivatásod, hogy az avoire t és etre-t tanítsd 
a Ploetz könyvéből, nem pedig a cilinder raeg-
bec*telenitése. 

És ó szorgosan, pontosan, egy kicsit au 
tomatikusan tanítja tovább, hogy ha az ud-
varias francia  férfi  azt kérdi, hogy unt keres 
Ön, kisassony, akkor a korrekt francia  no azt 
feleli;  je chercbe, ma, easquette. A szeme 

érdektelenül néz végî  a házak tetején. Váj-
jon mire gondol ezalaf.  Szoszke kis Lajos-
káknak halvány, nyúlánk lesz az arcuk las-
sanként és ö mintha bennefelejtkezett  volna 
rendhagyó igékben. Teĵ -pU Elzacskákat meg-
tanít a compllmenteokra, a csendes mosoly 
gasokra, finom  és karc>u nagyvilági nokke 
serdülnek mellette, ö pedig egyre erdektele-
nebbül tanít ós egyre ma-szebb uez el a hazak 
erdeje fölött. 

Megtörténik, hogy ra usze idegenben, erói 
fogytán  meghalni vagy»!: közülök egy-egy. A 
múltkoriban, homályos délelőttön kötszer ma-
gára lőtt egy ilyen szu'ie és bolondos gouver-
nante. Egy kis pályátársnője újságolta uokem. 
Ült egy széles chaise lugnenak a premierjén 
es ón egy kicsit fáradtan  hallgattam, végig-
nyújtózva. 

- - Kár érte — mondta — mert jószívű 
volt. Minden francia  lány jószívű. En nekem 
jó barátnőm volt ós kérdettem, miért tette. 

De azt hiszem, jól is tette, ha már megunta 
az életét. Csak kar, hogy uem várta meg a 
tavaszt. 

És szaporán beszélt hogy Íme, ilyen egy 
francia  nő. Legtöbben I.óznak magukkal ha-
zulról egy töltött revolvert. Aztán, ha az öreg-
ség még a parton éri. messzi a révtől, ez a 
barátjuk meg hátra van. Volt ebben a vTSzagu 
halk fájdalomban  valami enyhe Guy de Mau 
passant hangulat Egy i"'rverzus kis kacér-
kodás a halállal. Lássa, mondta, erre az an 
gol uó nem kepes. De mi ilyenek vagyunk, 
francia  lecayok. 

Valóban — csicseregni ós lehullani az 
av »rba, meg sem várva a tavaszt, ez az ó 
kiváltságuk. A nótnat nő, ha ideje kitelik, visz-
szatér Lippe-D ítmoldba, vagy Braunschweigba 
és derék mézeskalácsosok szivében fuj-
tatja tovább a tüzet. Az angol gouvernaute 
csendes és tiszta mullfüggönyök  között éli a 
nyevtanárnó matuzsálemek korát. Gerinauia 
mama visszahívja az ó pirosképü. lenhaju leá-
nyait, a nagybrit gondolat pedig vasárnap 
reggelente egy csendes kis iinaterembeu suhog-
tatja meg a reverendar fényes  palástját, össze-
fűzvén  vele az öregedő, jámbor és tiszta mis-
sek szivét. 

Csak a Juliettek és a Mariettek cikkáznak 
céltalanul e nagy világi téren, mintha az élet-
űek misztériumain csügue a tekintetük. Mintha 
eblaratt és kiégett Napok meteorjai lennének, 
amelyek sohasem talaljak meg többé az any-
jukat. A Lajoskákból polyhedző arezu Lajosok 
válnak, a mademoiselle tiszteletébe pedig va-
lami nyugtalanító érzés vegyül. A fürge  gyer-
mekszem cirogatóu néz az ó nyugodt, egy-
kedvű arcába. Egy kis auyaszeretet vegyül 
Össze egy kis elfojtott  tűzzel. Valahol az eb-
redö természet ösztönei között egy ajtót felej-
tenek nyitva ezen át suttogás, hallatszik és 
balsejtelmek buggyannak fel.  És ekkor egy 
energikus hang szól bele a boutakozó har-
móniaba es egy kis gouvernanta továbbmegy 
egy országgal. 

És senki sem kérdezi tőle, amint illik; 
Ou allezvous, mademoiselle? 
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— Személyi bir. Lécfalvi  lioüur Pál, az 
Agrár Takarékpénztár r. t. vezérigazgatója az 
itteni fiók  látogatására Fekete Manó cégjegyző, 
főellenőr  társaságába városunkba érkezett. 

— A Mozi. A Hímeket sem készitik ugy, 
hogy azok, ha csoportosítva műsorra kerül-
nek, mindenkinek az igényeit egyaránt kielé-
gítsék. Mégis akad néha programul, melynek 
egyetlen száma sem felesleges  s szinte jóleső 
örömmel mondhatnók: mindnyájan megtalál-
ták amit kerestek, élvezték, amelyben gyö 
nyörködni akartak. Ilyen rendkívül sikerült 
volt az elmúlt szerdai műsor. Egyik szám 
jobb a másiknál. És hiába mondják, hogy a 
ma közönségének már csak az idegizgató 
rémdrámák tetszenek, a szerdai est egészen 
mást igazolt. Mikor ilyen szép, erkölcsi tanul-
sággal végződő számok kerülnek a vászonra 
mint a minőkben ezúttal is részük volt, csak 
örömünk lehet. És talán nem is tulozunk A 
szép csíkszeredai lányok, asszonyok tapsai 
mellettünk bizonyítanak. És milyen uj jelen-
ség : Tapsvibar a Moziban. Sokszor megiri-
gyelnék a nagy színházak művészei is. Eló 
hírnöke, hogy a közönség mindjobban bele éli 
magát a mozi színész játékába s mikor nagy 
hirtelen a kép lezárul elölte, a művészi játék 
elismeréséül lehet, akaratlanul tapsolni kezd. 
Persze Psylander  nem tud megjelenni a vá-
szon előtt's a közönség tán meg is sajnáluá 
az elismerést, hogy a láthatatlan szereplőket 
ily bőkezűen jutalmazta, de addigra az igaz-
gatóság (szegényre, miért ne férne  egy kis 
taps mar régen élraktározta azokat, természe-
tesen a saját javára, mert hát a sokszor nem 
éppen tele kassza mellé bátran sorakozhat az 
erkölcsi haszon is. Sót igy is kell annak lenni. 
Ez ad erőt és bátorítást minden anyagi be-
fektetéshez.  Szerdán olyan beszédes volt min-
denki arca. Nem szólt senki és mégis mintha 
mind azt mondták vojna: Jaj, de nagyszerű 
volt ez a .Titok." Éu is igy fejeztem  volna 
he. Mily kedves az a két felvonásos  dráma I 
Hat .Palkó és az elefánt!"  Az „Erdőirtás 
Északamerikában" e. természet utáni felvétel 
pedig egy okos és ismeretterjesztő előadás 
volt a modern tochnika műhelyéből. Megálla-
píthatjuk tehát, hogy a mozit solia sem éri 
gáncs akkur, midőn az igazgatóság igyekezete, 
a mozi színészek játéka s a filmek  erkölcsi és 
reális tartalma a közönséggel találkoznak. M  i 

ALKALMI BUTORVÉTELT AJÁNL 
SZÉKELY ÉS RÉ11 

B Ü T O R S Y Á R A 
MAROSVÁSÁRHELY-BRAS SÓ 

FŐTÉR 47. Kapu-u. 60. 
K o m p l e t t H á . l é s z c ' b a b í r e n -

d e z é s e k t o l l e t t a l m á i 

Hitelképes egyeneknek árfeleine-
lés nélkül részletfizetesre  is. 

Óriási választék amerikai 
iroda berendezesekben, 
vas- és rézbutorok. sző-
nyegek, függönyök  és 
teljes menyasszonyi 

KELEN GYEKBEN. 
— Hirdetmony. A vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter ur 1913. évi julius lió 24 én 
112005. szám alat'. kelt rendeletével a csik-
rakosi 4 tantermes és 1 tanítói lakást magá-
ban foglaló  állami elemi iskola melléképüle 
teinek építését engedélyezte. Ezen munkálat 
kivitelének biztosítása céljából 1913. évi szept 
hó 27-ik napjának d. e. 11 órájára a csíksze-
redai m. kir. államépltészeti hivatal helyisé-
gében tartandó nyilvános ajánlati verseny tár 
gyalás hirdettetik. Az összes munkanemekre 
csak együttes ajánlat tehetó. A község által 
rendelkezésre bocsátandó építési anyagot, a 
költségvetés végén feltüntetett  árakkal val 
lalkozó átvenni tartozik, mely összeg beépítés 
szerint keresetéből levouatik Ezen árak ter 
méskore helyszínre szállítva, a homokra 
a bánya színhelyén kiterraeletlenül értetnek. 
Az anyagok minőségéről ajuilatteví a hely-
színén meggyőződül tartozik. A vonatkozó mü 
szaki művelet az alulírott hivatalnál a hiva 
talos órák alatt megtekinthető, ugyanott az 
ajánlati költségvetés ivenként 1 koronaért, az 
ajánlati minta pedig díjtalanul megszerezhető. 

Azok az ajánlattevők, a kik a munkálat tel-
jesítésére törvényes képesítéssel, illetve jogo-
ultvinayal n„m ClfBa1  kotóisak a|anl itukbau 
képesítéssel bíró megbízottat megnevezni és 
annak képesítését igazolni Az oly pályázók, 
kik a vallás- és köz'.'.iatásügyi minisztérium, 
illetve a csikszered . államépltészeti hivatal 
felügyelete  alatt munkálatot még nem telje-
sítettek, tartoznak /.állító képességüket és 
megbízhatóságukat a illetékes kereskedelmi 
i's ipartanára Wawylatánl ignzoluí. A ver-
senyezni óhajtok fel:  . írnak, hogy a fentebbi 
munkálatok végrebah ismuak elvállalására zárt 
ajánlataikat szabály itten kiállított ajánlati 
költségvetéssel együ I a kitűzött nap 1U órá-
jáig a nevezett hiva: iliioz annyival is inkább 
igyekezzenek beadni, mivel a későbben érke-
zettek figyelembe  nem fognak  vétetni. Az 
ajánlathoz, az ajáola'i költség összeg ö'/t-ának 
megfeleld  bánatpénzcek az állampénztárnál 
i adóhivataloki stb. történt letételét igazoló 
pénztári nyugta csatolandó. M. kir. államépí-
tészeti hivatal. Csiktzcreda, 11)13. aug. 30-án. 
Csikmegyei  m. kir.  építészeti  hivatal. 

— A Süozgoszinhazban folyó  hó 7-én 
vasárnap szinre kerill: 1. Alarcz ,alatt társa-
dalmi dráma 3 felvonásban.  Ágoston az 
indiánusok között humoros. 3. Wáczi sutfragette, 
humoros. 4. Turkesztán lakói, természet utáni 
felvétel,  ö. Htunké lovagol, humoros. Hétfőn, 
szeptember 8-án bemutatják: „A sárga Bzoba 
titka" clmü 3 felvonásos  detektív drámát. A 
inttsor kiegészítő po.-itjai a következők : „Dán 
tornászok", eredeti sportfelvétel.  ,A villám-
csapás* dráma, „Turkesztán! vallási szartartás", 
természet utáni felvétel.  „Loo verset ír*, 
humoros. 

A esiksomlvoi .Hadi Lap'-ok a 
kolozsvári muzeutnban. A napokban igen 
érdekes os értékes ereklye kerttit Kolozsváira. 
Bem tábornok egykori „Hadi Lapjá"-nak betűit 
es sajtóját szállítottak Csiksomlyóról és el-
helyeztek ti Mátyás király idejében épült és a 
műemlékek országo.- bizottsága által néhány 
év elótt restaurált gyönyörű góth-ives mttem-
lekeket őrző Ferenc rendi zárdába. Honi tábor-
nok „Hadi lap'-jának csataleirását maguk a 
houvédek a csaták végeztével, este és éjjel 
irták. liiró Sándor református  pap, főhadnagy 
volt a szerkesztój \ kiadótagjai pedig kiszed-
ték és nyomtatták. Munkatársai s.ttrün változ-
tak, mert aki esle lelkesedéssel megírta tudó-
sítását, rend zerittt már kefelevonatát  se ol-
vashatta el, mert nagyrésze már a másnapi 
ádáz tusában a harc mezőu hősi halált halt. 
Az ifjak  a kolozsvári és székelyföldi  gimná-
ziumuk növendékei voltak. A .Hadi lap"-ok 
tudösitásaiuak, de a nyomdáuak is rendkívüli 
nagy történelmi : Léke vau. 

— A kormány ordolyi inségakcioja. 
A kormány keblében tanácskozások foly-
nak azon intézkedésekről, melyek az ár-
viz által sújtott vidékek Ínségének enyhíté-
sére szükségesek. A tanácskozások kétféle  ak-
cióról folynak.  K^iészt minden árvizsujtotta 
vidék •n szükség vau rögtöui segélyezésre, amely-
lyet a kormány . etékes tagjai a beérkezett 
jeleutések es a li !yi intéző hatóságok javas-
latai alapján min I n rendelkezésűkre álló esz-
közzel azonnal foganatosítanak.  Másrészt azon-
ban folynak  a tanácskozások azon nagyobb-
azabásu tervekre vonatkozólag is, amelyek 
hasonló árvizkata.-ztrőfák  elhárítására és ez 
zel kapcsolatban i nyomor megszüntetésére 
és a károsult vidékek gazdasági fellendítésére 
vonatkozólag. K ;• rvekre vonatkozó előmun-
kálatok már folyamatban  is vaunak és inlnt 
értesülUnk, a legközelebbi minisztertanácsban 
is szóba fognak  kerttlni, mivel a kormánynak 
az a szuudeka, hogy már az őszi ülésszak 
elején törvényjavaslatot terjeszt e tárgyban a 
képviselőház elé. 

— Az ügyvodjelöltek országos kon 
gresszusa. Az : ^yvédjelöltek Országos Egye-
sülete folyó  évi október 5 én, a temesvári or-
szágos jogá-zgyülcsael kapcsolatos kongresz-
szusra hívja ii*,»., a magyar Ügyvédjelölti kar 
összes tagjait. Az első vidéki kongresszus 
rendezései a temesvári Ügyvédjelöltek Egye-
sülete vállalta magára. A kongressuson meg-
vitató alá kerülnek az Ügyvédjelöltek helyze-
tet illető kerdések közül a következők • 1. 
Országos szervezkedés. 2. Országos ügyvéd-
jelölti alap és országos betegpénztár alapi 
tasa. .1 Ügyvédjelöltek országos otthonának 
letesitese. 4. I védjelöltek es a patronázs 
ügy ... Az 11112. VII. t.-c.-nek az ügyvéd 
jelöllek jogos érdekeit sértő intézkedéseinek 
megváltoztatása tr inti mozgalom. A kongrosz-
szus résztvevői lakhelyüktói Temesvárra és 
vissza kedvezményes áru vasúti jegyet kap-l 

nak és a jogászgyülés rendezősége által ren-
dezendő aldunai kiránduláson is résztvebetnek, 
teljes ellátással együtt 45 koronába kerül. A 
kongresszuson és a kiránduláson való részvé-
telre szeptember hó 10. napjáig lehet jelent-
kezni. Résztvevők a mérsékelt áru vasúti je-
gyek beszerzése végett mielőbb értesítsék Dr. 
Stein Jánost, a Temesvári ügyvédjelöltek 
Egyesülete titkárát, Temesvár IV. Héga-balsor 
25. ahová, e határidóig a kirándulás dija is 
beküldendő. A rendező egyesület ez uton is 
fölkéri  ügyvédjelölt kartársait, hogy mennél 
nagyobb számban vegyenek részt az első 
kongressuson, amely, ha az eszme visszhangra 
talál, nagyjelentőségű lesz a magyar ügyvéd-
jelölti kar további helyzetére nézve. 

— A Wotan lámpa hirdetést t. olvasóink 
különös figyelmébe  ajánljuk. A forgalomban 
levő összes izzó lámpák közül a Wotau-lámpa 
feltétlenül  lehelő legnagyobb áraminegtakarí-
tásnál fogva  kiválik, úgyszintén ami tartós-
ságát illeti, minden várakozást felülmúl.  Izzó 
lámpák vásárlásánál ügyeljüuk arra, hogy a 
lámpák mindegyikén a „Wotan* név rajta le 
gyen; s utasítsuk vissza, ha helyette mást 
kínálnak. Ha üzletben nem kapható, forduljunk 
közvetlenül a Magyar Siemens-Schuekert mü-
vekhez, Hudapest, VI., Teréz-körut 3li. 

— Uj kirondeltsegi vezető. Troknya 
Ferencz pénzügyi számtanácsos, a csíkszeredai 
számvevőségi kirendeltség vezetője állását el-
foglalta  ós a hivatal vezetését átvette. 

— Városi törvény. Az uj városi törvény 
szerint, amelyet most készítenek a belügymi-
nisztériumban. a tanács tagjai lesznek az élet-
hossziglan váiasztott ügyosztály vezető tattá' 
csosok, a szakhivatalok főnökei  s a közgyűlés 
tagjainak sorából a közgyűlés még a tanácso-
sokkal egyenlő számú tiszteleti tanácsost vá-
laszt. A tanács tagjait a közgyűlés választja, 
a főorvost,  a kapitányt és főmérnököt  a pol-
gármester előterjesztésére a belügyminiszter 
nevezi ki. A tanács vezetője a polgármester 
lesz, dc ö csak irányítja a dolgokat, mig a 
tanács rendes elnökének a tanácsi igazgatót 
teszi a javaslat. A beválasztott bizottsági ta-
nak a porosz minta szerint — egyenlő 
szavazati jogok lesz a tanácsosokkal. Megal-
kolja a javaslat az angol rendszerű városi vá-
lasztmányt is, amelynek ülései elé kerülnek a 
tanács által a közgyűlés számára előkészített 
ügyek s a közgyűlésnek a választmány tesz 
javaslatot. Ez véget vet majd a sok löiöslc-
leges városi bizottságosdínak. A közgyűlés 
jogkörét illetőleg számos olyan dologban, a 
melyet most jóváhagyás végett a belügymi-
niszterhez kell beterjeszteni, a közgyűlés jog-
erősen dönt. A szorosan vett közigazgatási 
ügyek közül azok, a melyekben a tanács ma 
mint elsőfokú  fórum  határoz, nagyrészt meg-
maradnak a tanácsok hatáskörében. A törévny-
javaslat a városok adminisztrációjának jórész-
ben az egész szervezetét megváltoztatja és 
uj alapokra helyezi. 

Szám 859—1913. végrh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulirt kiküldött bírósági végrehajtó ezen-
nel közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. 
járásbíróságnak 1913. évi V. 999 számú vég-
zése folytán  Scliou és Peilmann végrehajtató 
részére, végrehajtást szenvedő ellen 337 kor. 
34 fill.,  követelés s jár. erejéig elrendelt kielé-
gítési végrehajtás folytán  alperestől lefoglalt 
es 2800 koronára becsült ingóságokra a csík-
szeredai kir. járásbíróság 1913. V. 999. számú 
végzésével a további eljárás elrendeltetvén, 
anuak az alap- és felttlfoglaltatók  követelése 
erejéig is, amennyiben azok kielégítési jogot 
nyertek volna, Karezfalván  végrehajtást szen-
vedő lakásán leendő megtartására határidőül 
1913. ovi szeptember ho 16 napján d. u. 
6 órája kitttzetik, amikor a bíróilag íeloglalt 
ingók és pedig: bolti áruk a legtöbbet ígérőnek 
készpénzfizetés  mellett, szükség esetén becs-
áron alul is el fognak  udatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követe-
iésut megelőző kielégítéshez jogot tartanak, a 
mennyiben részükre a foglalás  korában eszkö-
zöltetett volna és uz a végrehajtási jegyző-
könyvből kl nem tűnik, hogy elsőbbségi je-
lentéseiket az árveres megkezdéselg ululirt 
kiküldöttnél Írásban beadni, vagy pedig szóval 
bejelenteni el ne mulasszák, mert különben 
csak a vételár feleslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi augusztus hó 
24 ik napján. Molnár Sándor 

blr. végrehajtó. 
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Tanárok, tanítók és más érdeklődők figyelmébe! 
ÉP MOST JELENT MEG: 

„A I W Á R T Ö N I É S Z E T KÉZIKÖNYVE" 
cimü munka, melyből a madártömészetet bárki elsajátíthatja. 

A 131 oldalon megjeleot munkát Szemere 
László, az ornithologlai központ volt tiszt-
viselője, a zsflgödi  M a d á r t a n i Á l l o m á s 
( i n a d á r t ü m ő i n t é z e t ) tulajdonosa irta. 
Illusztrálva vau dr. Szlávy Tibor és szerző 
fényképfelvételeivel  és rajzaival. 
A könyvnek más irányú használhatósága isvan, 
amennyiben benne a különféle  magyarországi 
madártani szakírók által használt madárnevek 
tisztázva vannak egyeztető betüsorosokkal. 

Kapható Vákár L. könyvkereskedésében. Csíkszeredában. 
Ára 2 korona 40 fillér  frankó. 

art* 

ŐSZI TRÁGYÁZÁS! 

T H O M A S S f l L f l K 
A le«r>' >l«b és legolcsóbb l'oszforsavas  lufitrágya!.  Óvakodjunk a hamisításoktól! | 
Csak akkor valódi, ha ilyen zsákba van és eredoti ólomzár van rajta. 
M i n d e n z s á k t a r t a l o m j e g y z é k k e l v a n e l l a t v a ! 

Thomasschlacke 

L í - i l j . 1 ' " 

20—2' KALMAR VILMOS 
a Thomasphosphatfabrikon  Boriin, v o z ó rk 6 p v i s al ö j o 

BUDAPEST, VI., ANDRASSY-UT 49. 
Különben a jelenlegi rendkivül olcsó árakra figyelmeztetjük  a vasárlókat. 

Pályázati hirdetmény. 
A Ditrói Mezőgazdasági üank 

r. t. Ditró pályázatot hirdet 

könyvelői állásra. 
Javadalmazás 1.000 K. évi fize-

tés és az igazgatóság állal esetről-
esetre megállapítandó újévi ajándék 
(legutóbb 400 k. volt). 

Pályázati feltételek  : felső  keres-
kedelmi iskolai végzettség, a magyar 
és német nyelv bírása, 2—3 évi 
pénzintézeti gyakorlata a könyve-
lésben való teljes jártasság és mér-
leg képesség. 

Próba idő 6 hónap, melynek le-
telte és megfelelés  esetében a köz-
gyűlés állal fog  megválasztatni. 

Sajátkezüleg irt és a kellő ok-
mányokkal ellátott folyamodványok 
f.  évi szeptember 20-ig az igazga-
tósághoz nyújtandók be. 

Az állás folyó  1913. október 
1-én foglalandó  el. 

Az igazgatóság. 

— Eladó tégla, a legelső minőségű, 
mintegy 150.000 azonnal eladó! — 
Érdeklődők felvilágosítást  nyernek a 
kiadóhivatalban. @@©©©@©©©©©©©©©©© 

A csíkszeredai állandó 

Edison JVIozgószinházban 
minden vasárnap és 
szerdán szenzációs 
előadás, teljesen uj és 
változatos műsorral. 

Csikmagyei kőzkórbáz igazgr.tósagatól. 

Szám 1914—913. 
Hirdetmény. 

A vármegyei közkórházi bizott-
ságnak folyó  évi szeptember hő 
4-én hozott határozata értelmében a 
kórház élelmezésére 1014. január 
hó 1-től számítva három egymás-
után következő évre árlejtést hir-
detek. 

Az árajánlatok benyújtási halár-
ideje 1913. évi szeptember hó 20-ának 
déli 12 órája. 

Az árlejtés idejét f.  évi szep-
ber 21-én d. e. 10 órára tűzöm ki. 
a közkórház igazgatósági irodájába. 

Az árlejtés! és élelmezési fel-
tételek, élelmezési etőirás és éllap 
a közkórház gondnokánál naponta 
d. e. 9 órától 11-ig megtekinthe-
tők s a szükséges nyomtatvány 
ugyanott kapható, melynek haszná-
lata kötelező. 

Csíkszereda. 1913. szeptember 
hó 4-én. 

Veress Sándor Dr., 
kórházigazgató. 

Sz. 30S9—913. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye törvényhatóságán»1* 

1913. évi május hó 29 én tartott ülé-
sén szervezett, s a belügyminiszter ur 
nak 1913. év julius hó 29-én kelt 
120054—1913. IV. h. számú leiratával 
jóváhagyott gyimesközéploki segédjegy-
zői állásra pályázatot hirdetek, s fel-
hívom azokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy az 1900. évi XX. t.-c. 
3. §-ában előirt minősítésüket, továbbá 
eddigi alkalmaztatá-ukat igazoló okmá 
nyokkal felszerelt  pályázati kérésüket 
1913. évi  szeptember  hó 15 éig  hoz 
zám annál is inkább adják be, mert 
a később beérkezett kérvényeket figye-
lembe vonni nem fogom. 

A segédjegyző i1 <00 korona java-
dalmát a csíkszeredai m. kir. adóhiva-
taltól fogja  kapni. 

A választás napját később fogom 
kitUzni. 

Szépviz, 1913. évi augusztus hó 
24-én. 

Dr. Márton László, 
főszolgabíró. 

Sz. 3151-913 . 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegvébon. a szépvízi járás 

hoz tartozó, a volt jegyxőnek hivatal-
vesztésre történt cli Mése kővetkezté 
ben végleg megOresidett esikszentmik 
lósi körjegyzői állásra alispán urnák 
1913. év augusztus hó 23-áu kelt 
7443—913. ai. szánni rendeleto alapján 
ismételten pályázató hirdetek, s felhí-
vom mindazokat, k:k ezen állást el-

nyerni óhajtják, hogy az 1900. évi XX. 
t. c. 3. § ában előirt elméleti minősíté-
süket, továbbá eddigi alkalmaztatásukat 
igazoló okmányaikkal felszerelt  pályá-
zati kérésüket folyó  év  szeptember  hó 
15-éig  hozzám annál is inkább adják 
be, mert a később beérkezett pályázati 
kérésüket figyelembe  veuui nem fogom. 

Egyben közhírré teszem mindazok-
nak, akik a 2394—912. ki. szám alatt ki-
bocsátott pályázati hirdetmény alapján 
a kérdéses állásra előzőleg már pá-
lyáztak, hogy amennyiben a pályázati 
igényüket tovább is fenntartják,  igény 
bejelentésüket hozzám a jelzett napig 
szintén tegyék meg, mert, hanem azt 
vélelmezem, hogy a kérdéses állás el-
nyerésére már igényt uem tartanak. 

A köijegyző javadalma a következő : 
1. Törzsfizetés  1000 korona. 
2. hvdaszolga és küldönc tartási 

átalány 100 korona. 
3. Iroda fűtési  és világítási átalány 

103 korona. 
4. Természetbeni lakás és végül: 
5. A magánmunkálatokért a megyei 

szabályrendeletben megállapított dijak. 
A választást 19l  'i.  évi  szeptember 

hó 20-án délelőtt  10 órakor  fogom  a 
csikszentmiklósi jegyzői irodában meg-
tartani. 

Szépviz, 1913. évi augusztus hó 
27-én. 

Dr. Márton László 
főszolgabíró. 

Q©©©©Q©QO©©Q©©G©© 
N y o m d á s z t a n u I ó n a k felvétetik  egy 

iigycs fiu.  ki legalább a közép-
iskola 2-ik vagy 3 ik osztályát jó 
eredménnyel végezte, Vákár L., 
könyvnyomdájában, Csíkszereda. 
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Pályázati hirdetmény. 
Csikkozroási k ö r j ^ x zőségben '- 'vá-

lasztás folytán  megüresedett , s loOt) 
korona évi t izetéssel dijtt^ott segéd-
jegyzői állásra pályázatot hirdetek é s 
t.íüiivom mindazokat, kik ozon állási 
elnyerni úliajlják, hogy oz 1883. év i 1 
t.-c. 0. § ában, I l letve M 1 9 0 0 é v i X X 
t.-c. 3. sj-ábuii előirt képes l^sUkut, va-
lamint az eddigi alkalmazásukat Igazoló 
okmányokkal felszerelt  kérvénye ike l 
folyó  évi szeptember hó 10-ig hozzám 
adják be. 

Később beérkező kérvényeket 11 
gye lembo nem nem veszem. 

A választás határidejét később fo 
gom kitűzni. 

Csikszentmártou, 1913. év i augusztus 
hó 17-én. 

Bartilis Ágost 
fOszolgnbiró. 

r* J ^ t s 

íMMm  I AS&A 
olcsó árszámitás 
mellett közöltet-
nek s felvétetnek 

a k i a d ó l ) i v / a t a l k a i ) . 

Eredet i KÖRTING 

DIESELMOTOROK ^ r 1 

Szivógáz és benzinmotorok. 
Benzin es nyerso la jos cséplő- ^ 
garniturak, mag>.nj;iró\al is. 

! Meglepő újdonság I Meglepő újdonság I 

Nyersolajmotorok 
gyújtófej,  viabefeeskendezós 

oh kompresszor nőikül. Gellért Ignácz és Tsa 
mérnöki iroda 

B u d a p o 8 t, V., Kol i i ry -utca 4. 
Saját érdekűben kérjen ojánlntot! 

MMm/amsam • 

THIERRY A. GYÓGYSZERÉSZ BALZSAMA 
Utolérhetetlen hatnsu tüdő- ós mellbetegségeknol. enyhíti a ka-
tarust, niígszüntoti a fájdalmat  okozó köhögést. Torokgyuladást, 
rekedt«éget és gégobajoknt megszűntei, valamint lázt, különösön jó 
hatású gyomorgörcs és kolikti ellen. (íyógybutásu aranyér és altesti 
bántuluinkuál, tisztítja u v.-sókct, étvágygerjesztő, elősegiti az emész-
tést. Kitűnően bevált fogfájásnál,  odvas fogak,  szájbüznol, valamint 
ur. ö^ /̂.es száj - és fogbetegségek,  büffögés  ellen. megaxQnteti a száj 
v»pv gyomortól eredő bil/.t .ló hatágú pánti ikngilisztáiiál. Meggyógyít 
minden sebet, sebhelyt., orbáncot, lá/t.il eredő bólyagot, kelést, s/..>-
mölcsö', égési febeket,  megfagyott  testrészeket, vurt és kiütést. 
Fülliántalmak ellen kitűnő hatású. Minden háznál különösen iufluenza, 

kolera vagy más járványoknál kéznél legyen, 
írjunk : Tliierry A. Őrangyal gyógytárának Pregrada , 

Rohitsch mol lett. 
12 kis vagy 0 dupla  vagy 1 nagy sepicialüveg  5 6<j korona. 
Nagyobb r e n d e l é s e k n é l j e lontekony á r e n g e d m é n y ! 

Tliierry A. gyógyszerész e g y e d ü l va lódi Contifol ia-kcnöcso. 
Mecnkudályo/ < megszüntet vériuérgezést, fájdalmas  operációkat leggyak-
rabban b lesl-_-'ssé t v. Használatos g.verekágyas nőknél fújó  emlők, 
tejmeginditás rekedés, cmlükeméuyedés ellen. < MÍiánc, feltört  lábak, sebek, 
dagadt végta:: -k, csontsíu. 1 kélyek. Ütés, szúrás, lövés, vágás vagy zúzó-
dás által oku-..tt sc-ht knél kitűnő gyógyhatású szer. Idegen testek eltávo-
li ásáiu mint: üveg, szálkn, por, serét, tüske stl>. kinövések, karbunkulus, 
kéj./.ő •Iméiiv. ;. valamint rák ellni, féreg,  rotbalns. körömgyülés, hólyag, 
cgo&i sebeit, bosszú "'elégségeknél előforduló  füifekvésnél,  vérkeléseknél, 
fülfolyásnúl,  lamint kipál&s esetén csecsemőknél stb. stb. kitüuő hatású. 

2 tégely ura K. 3 CO a pénz előzetes beküldése vagy utánvét mellett kapható. 
])uda|ie>t- ii "Ujiható : Török József  gyógytárában, valamint az ország legtöbb gyógyszer-
tárában. N . i.an: Thalmnyer és Seitz, Kocbm'.ister Utódai, Radanovits Testvérek 

drogii' .Ákban Budapesten kapható. Ahol nincs lerukat rendeljünk közvetlenül : 
Tliierry A. Őrangyal gyógyszertárából, Pregrada, Rohi t sch mol lot t . 

ifcEgBggSMSBIilMMI  IMII! 

VÁKÁR L„ CSÍKSZEREDÁBAN 
KÖNYVNYOMDA, KÖNYV-, PAPÍR- ÉS 1RÓSZERKERESKEDÉS 

© 
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Klvállal mindennemű könyvnyomdái munkákat. n. in.: báli meghívókat, 
falragaszokat,  eljegyzési kártyákat, esküvői meghívókat, gyászlapokat, 
névjegyeket, röpiratukat. folyóiratokat.  Nagy raktár egyházi, ügyvédi ós 
községi nyomtatványukból. Szép választék finom  irodai'fehér-,  l'ugaImi és 
miniszter papírokban, iigyszintén levélpapírok és borítékok, gyászszegélyii, 
es más sziliekben, díszdobozokban és mappákban, valamint finom  irodai 
Anlljracyn kék. piros és zöld ténta. tusok, kitűnő pecsétviaszuk, irűnok, 
tollak, lollszárak. törlőgmnik. iskolai füzetek,  rajzeszközök, hegedűk és 
liegedüvonók, burok, rajzp'apirok. rajzfüzetek.  körzők stb. cikkekben. 
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Liptnl.jilono. l)r. OAAL EXDBE. 

Nyomatott Vákár L k»a/«nyraidájiliu, Ciikai.rnU 


